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Każdy potrzebuje testamentu

W jednym z poprzednich nume-
rów przybliżyliśmy Państwu 
ogólne zasady dziedzicze-

nia, czyli to, jak Ustawodawca w naszym 
imieniu decyduje, co i komu przypadnie 
z naszego majątku, gdy nas zabraknie.

Tymczasem obowiązujące prawo pozwala 
dość elastycznie i szczegółowo uregulować 
sytuację posiadanego majątku (i nie tylko) 
na wypadek śmierci. Wystarczy spisać 
testament. Tylko jak?

Oczywiście najlepiej oddać się w tym za-
kresie pod opiekę specjalisty, aby nasza 
wola mogła być skutecznie wykonana, 
kiedy nie będziemy mogli sami tego do-
pilnować. Jednak przed wizytą u prawnika 
warto wiedzieć, co i jak możemy przeka-
zać wybranym osobom.

Poruszając tę delikatną sferę, należałoby 
zadać sobie kilka zasadniczych pytań:

• Czy w ogóle potrzebuję testamentu?
• Czym mogę rozporządzić w testamencie?
• Czy poza majątkiem mogę zadecydować 

o czymś jeszcze?
• Jak mam go zapisać, aby moje decyzje 

były skuteczne?
• Czy nikt nie będzie pokrzywdzony po-

stanowieniami mojego testamentu?

Po pierwsze testament daje nam coś szcze-
gólnie ważnego – wybór tego, jak i komu 
przekażemy majątek. Po drugie często 
może on uchronić również pozostających 
po nas najbliższych przed długimi pro-
cesami o podział spadku, zwłaszcza gdy 
w skład majątku wchodzi nieruchomość 
lub inne wartościowe dobra. Jeśli spadek 
przypadnie małoletnim dzieciom, wów-
czas testament może uchronić rodzinę 
przed ingerencją sądu rodzinnego w każ-
dą ważną decyzję, związaną ze składnika-
mi odziedziczonego przez dzieci majątku.

Rozporządzenie testamentowe może doty-
czyć ogólnie całego majątku. Na przykład 
wtedy, kiedy małżonek miałby pozostać 
sam z małoletnimi dziećmi, to najlepiej 
skierować całość masy spadkowej do ma-
jątku małżonka. Gdyby nieruchomość 
(również wspólna nieruchomość małżon-

ków) została choćby w części odziedziczona 
przez małoletnie dzieci, wówczas małżonek 
współdziedziczący z nimi, musiałby uzy-
skać zgodę sądu rodzinnego na sprzedaż 
czy obciążenie hipoteką domu, mieszkania, 
ziemi. Tymczasem, jeśli całość odziedziczy 
małżonek, problem ten przestaje istnieć.

Inną sprawą jest natomiast pozostawie-
nie czegoś dzieciom. Możemy to zrobić 
w dwójnasób: wyodrębnić nieruchomość 
i przekazać ją współmałżonkowi (zapisem 
windykacyjnym), natomiast dzieci powołać 
do dziedziczenia pozostałych składników 
majątku lub też zapisem zwykłym przeka-
zać im konkretne przedmioty (na przykład 
pamiątki rodzinne, które przechodzą w ro-
dzinach z pokolenia na pokolenie). Wtedy 
zobowiązujemy małżonka, aby w określo-
nym czasie (np. po osiągnięciu przez dzieci 
określonego wieku) przekazał im konkret-
ne przedmioty czy sumę pieniędzy.

Czym jest zapis windykacyjny?

To stosunkowo nowa w prawie instytu-
cja, jednak niezwykle istotna z punktu 
widzenia każdego właściciela np. nieru-
chomości. Zgodnie z art. 9811 kodeksu 
cywilnego w testamencie, sporządzonym 
w formie aktu notarialnego, spadkodawca 
może postanowić, że oznaczona osoba na-
bywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia 
spadku (zapis windykacyjny).

Przedmiotem zapisu windykacyjnego 
może być:

1) rzecz oznaczona co do tożsamości;
2) zbywalne prawo majątkowe;
3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
4) ustanowienie na rzecz zapisobiorcy 

użytkowania lub służebności.

Jest to zatem bardzo dobry sposób na roz-
porządzenie konkretną rzeczą, nierucho-
mością, gospodarstwem rolnym (ze wszyst-
kimi jego składnikami) na rzecz konkretnej 
osoby. Wówczas wystarczy stwierdzenie na-
bycia spadku lub notarialne poświadczenie 
dziedziczenia, bez potrzeby procesu o dział 
spadku z innymi spadkobiercami.

Kiedy wystarczy nam sporządzenie wła-
snoręcznie napisanego testamentu i po-

pewność wykonania woli spadkodawcy. 
Jak już wspomniano: w przypadku zapisu 
windykacyjnego forma aktu notarialnego 
jest wymagana prawem. Zapis konkretnej 
– oznaczonej co do tożsamości – rzeczy 
lub zbywalnego prawa majątkowego, uczy-
niony w formie zwykłej ma skutek zapisu 
zwykłego. Testament w formie notarialnej 
z zapisem windykacyjnym ma szczególne 
znaczenie dla osób prowadzących gospo-
darstwo rolne, bowiem jest to jedyna for-
ma „zbycia” gospodarstwa, która nie pod-
lega nowym przepisom ograniczającym 
obrót ziemią rolną, zatem spadkodawca 
może zabezpieczyć na przyszłość małżon-
ka czy dziecko, nawet nie spełniających 
przesłanek nabycia ziemi rolnej.

Testament w formie notarialnej 
z zapisem windykacyjnym ma 
szczególne znaczenie dla osób 
prowadzących gospodarstwo 
rolne, bowiem jest to jedyna 

forma „zbycia” gospodarstwa, 
która nie podlega nowym 

przepisom ograniczającym obrót 
ziemią rolną (…)

Dodatkowym atutem formy notarialnej 
testamentu jest możliwość zarejestrowania 
takiego dokumentu. Jak czytamy w serwisie 
rejestrynotarialne.pl „Notarialny Rejestr 
Testamentów (NORT) działa od 
5 października 2011 roku. Utworzony 
został na podstawie uchwały Krajowej 
Rady Notarialnej, która powierzyła 
prowadzenie tego rejestru spółce Rejestry 
Notarialne Sp. z o.o. w Warszawie. 
Sposób działania NORT opiera się 
na zasadach przyjętych w Konwencji 
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łożenie go w szafie, a kiedy warto udać 
się z tym do notariusza?

Forma testamentu nie jest bez znacze-
nia i może wpłynąć na to, czy uczynione 
w nim rozporządzenie będzie prawnie 
skuteczne. Kodeks cywilny przewiduje 
testamenty zwykłe i szczególne, jednak te 
pierwsze są formami dominującymi, za-
tem na nich należy skupiać rozważania. 
Wśród testamentów zwykłych rozróżnić 
możemy testament:

• własnoręczny,
• notarialny,
• allograficzny.

Testament własnoręczny to częsta i do-
bra jego forma, pod warunkiem, że wiemy, 
jak go sporządzić. Przede wszystkim musi 
w całości być spisany przez osobę rozporzą-
dzającą, która posiada zdolność do czynno-
ści prawnych i działa bez przymusu.

Jeżeli nie chcemy przekazać konkretnej 
rzeczy, konkretnej osobie (np. domu), 
a powołać np. małżonka do całości spad-
ku, jest to forma jak najbardziej wystar-
czająca, choć narażona na zgubienie. Taki 
testament spisujemy i zwykle przecho-
wujemy w domu. Zatem ważne jest, aby 
osoby, powołane w nim do dziedziczenia, 
wiedziały o jego istnieniu i położeniu – 
bez tego niemożliwe będzie przedłożenie 
testamentu sądowi i stwierdzenie nabycia, 
a następnie dział spadku po zmarłym. Do-
brze jest mimo wszystko zasięgnąć wcze-
śniej rady prawnika, który wskaże właści-
we zapisy, aby testament był wykonalny.

Testament notarialny ma niewątpliwie 
większą wagę. Choć wiąże się z kosztami za 
sporządzenie dokumentu, to daje większą 
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z Bazylei o stworzeniu systemu rejestracji 
testamentów z 16 maja 1972 roku.

Celem prowadzenia rejestru testamentów 
jest zmniejszenie ryzyka, że pozostanie 
on po śmierci spadkodawcy nieujawnio-
ny lub będzie odnaleziony z opóźnieniem. 
Rejestr może umożliwić także odszukanie 
testamentu, gdy jego sporządzenie albo 
miejsce przechowywania nie są całkowicie 
pewne. Zarejestrowanie testamentu jest 
całkowicie dobrowolne i co najważniejsze 

– bezpłatne, a daje większą pewność, że 
zostanie on wykonany.

Na koniec należy wspomnieć o testa-
mencie allograficznym. Jego ustawowa 
definicja mówi, że spadkodawca może 
sporządzić testament poprzez oświad-
czenie w obecności dwóch świadków 
swojej ostatniej woli ustnie wobec wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), staro-
sty, marszałka województwa, sekreta-
rza powiatu albo gminy lub kierownika 

urzędu stanu cywilnego. Biorąc jednak 
pod uwagę obecną dostępność notariu-
szy i coraz większy dostęp do stosunko-
wo niedrogiej pomocy prawnej, przepis 
o testamencie ustnym zdaje się mieć co-
raz rzadsze zastosowanie.

Nasuwa się wniosek, że każdy potrzebuje 
testamentu, choć nie każdy z tych samych 
powodów i w takiej samej formie. Pozosta-
wiam zatem Państwa z pytaniem nie „czy 

Odszkodowanie po nawałnicy

W ostatnim czasie w niektó-
rych regionach Polski po-
jawiły się silne nawałni-

ce, które doprowadziły do wielu szkód. 
Zniszczeniu uległy m.in. budynki, samo-
chody i pola uprawne.

Skutkiem huraganu może być nie tylko ze-
rwany dach czy powalone drzewa, ale też 
zalanie wnętrza budynku lub mieszkania. 

Posiadacze ubezpieczenia budynku mogą 
liczyć na odszkodowanie. Należy jednak 
pamiętać, że nie za każdy „wiatr” ubezpie-
czyciel będzie ponosił odpowiedzialność. 
W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, 
ubezpieczyciele zazwyczaj w ogólnych wa-
runkach ubezpieczeń definiują „huragan” 
jako „wiatr o prędkości nie mniejszej niż 
17,5m/s ustalanej przez Instytut Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej (zwany dalej 

„IMGW”), którego działanie wyrządza 
masowe szkody”. Ubezpieczyciel może 
stwierdzić wystąpienie huraganu na pod-
stawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód 
w miejscu ubezpieczenia lub bezpośred-
nim sąsiedztwie. Powyższa definicja jest 
charakterystyczna dla większości ubezpie-
czycieli. Najczęściej różnią się one w po-
danej minimalnej prędkości wiatru, do 
przyjęcia odpowiedzialności za szkodę, 
np., 16m/s (Gothaer), 10,8 m/s (39 km/h) 
(Allianz), 24 m/sek, tj. 88 km/h (TUW 
„bezpieczna zagroda”, Warta „Dom plus” 
oraz w przypadku obowiązkowych ubez-
pieczeń budynków rolnych, do których 
ma zastosowanie Ustawa z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Ko-
munikacyjnych). Fakt, że ubezpieczyciel 
„może” stwierdzić wystąpienie huraganu 
na podstawie stanu faktycznego i roz-
miaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub 
bezpośrednim sąsiedztwie, bywa niejed-
nokrotnie wykorzystywane przez zakład 
w celu odmowy wypłaty odszkodowania. 
Problem pojawia się wtedy, gdy tylko nasz 
budynek ucierpiał na skutek silnego wia-
tru, a w sąsiedztwie nie doszło do podob-
nych strat. Taka sytuacja jest najczęściej 
wykorzystywana przez ubezpieczycieli, 
by odmówić wypłaty. Wówczas musimy 
wykazać przed ubezpieczycielem, że siła 
wiatru przekraczała wymaganą prędkość 

należy mieć testament?” lecz „jaki powi-
nien on być?”.
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dowanego lub osobę bliską, które mogłyby 
uzasadniać odmowę wypłaty odszkodowa-
nia. Pożar powstał w sąsiednim budynku 
i rozprzestrzenił się na posesję poszko-
dowanego. W takiej sytuacji zasadne jest 
także dochodzenie zapłaty odsetek usta-
wowych z tytułu zwłoki, jednakże pomimo 
uzyskania należnego odszkodowania na 
rzecz klientów, nie doprowadziło to do wy-
mazania przykrych wspomnień z pamięci 
związanych z brakiem dachu nad głową 
i stresem z tym związanym.

Warto zatem pamiętać, że ubezpieczy-
ciel jest zobowiązany do zajęcia stanowi-
ska w określonym terminie. Natomiast 
w przypadku jego przekroczenia, poszko-
dowanemu przysługuje możliwość pona-
glenia zakładu ubezpieczeń, jak również 
przedstawienie posiadanych przez siebie 
istotnych informacji. Zasadne jest także 
przekazanie sprawy profesjonalnemu peł-
nomocnikowi, który poprowadzi sprawę 
i nie pozwoli na niezasadne wydłużanie 
postępowania, czy przekraczanie obowią-
zujących terminów likwidacji szkody, jak 
również zweryfikuje wysokość wypłaco-
nego odszkodowania i podejmie z ubez-
pieczycielem polemikę w tym zakresie.

stosuje termin 30 dni, licząc od dnia złoże-
nia przez poszkodowanego lub uprawnio-
nego zawiadomienia o szkodzie i wskazuje, 
że w przypadku braku wyjaśnienia nie-
zbędnych okoliczności do ustalenia swojej 
odpowiedzialności, termin ten może zo-
stać wydłużony o 14 dni, jednakże likwida-
cja szkody nie może być dłuższa niż 90 dni 
od dnia złożenia zawiadomienia o szko-
dzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń albo wysokości od-
szkodowania zależy od toczącego się po-
stępowania karnego lub cywilnego.

Gdy dojdzie do któregoś ze zdarzeń loso-
wych, świadczenia pieniężne są potrzebne 
jak najszybciej, aby poszkodowani mogli 
usunąć skutki lub podjąć naprawę znisz-

W przypadku wystąpienia 
szkody w mieniu należącym 
do osoby poszkodowanej 

na skutek któregoś ze zdarzeń losowych, 
należy pamiętać, że ubezpieczyciela 
obowiązują terminy na rozpatrzenie 
zgłoszonej szkody.

Termin rozpatrzenia roszczeń jest określo-
ny w ustawie o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych, w przypadku po-
siadania obowiązkowego ubezpieczenia 
budynków rolniczych albo w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia, w przypadku 
posiadania dobrowolnego ubezpieczenia 
nieruchomości. Zazwyczaj ubezpieczyciel 

czonego mienia. Zazwyczaj ubezpieczy-
ciele mają świadomość powagi sytuacji 
i starają się wydawać decyzje jak najszyb-
ciej, jednakże w przypadku nieuzasadnio-
nej zwłoki warto pamiętać, że obowiązują 
ich terminy. Ponadto w przypadku prze-
kroczenia terminu na rozpatrzenie zgło-
szonych roszczeń, zakład ubezpieczeń 
powinien osobie poszkodowanej wskazać, 
jaki jest powód zwłoki w podjęciu decyzji. 
Wówczas należy sprawdzić, czy powód 
wskazany przez ubezpieczyciela może 
wpłynąć na wydłużenie postępowania, czy 
jest tylko nieuzasadnioną zwłoką w speł-
nieniu świadczeń odszkodowawczych.

Jeden z naszych klientów na skutek pożaru 
stracił dom mieszkalny. Powstałą szkodę 
zgłosił do swojego zakładu ubezpieczeń 
bezpośrednio po pożarze, który miał miej-
sce w grudniu. Ubezpieczyciel zajął stano-
wisko dopiero w kwietniu, po interwencji 
pełnomocnika. Przez wcześniejsze miesią-
ce ubezpieczyciel informował poszkodo-
wanego o braku możliwości zakończenie 
postępowania likwidacyjnego z powodu 
trwającego postępowania wyjaśniającego, 
które było prowadzone przez organy ści-
gania. Ubezpieczyciel wprawdzie poinfor-
mował poszkodowanego o przyczynach 
przedłużenia terminu likwidacji szkody, 
jednakże kluczowe znaczenie miało usta-
lenie czy przyczyny, na które powołuje 
się zakład ubezpieczeń, są uzasadnione. 
W toku prowadzenia sprawy ustalono, 
że ubezpieczyciel niezasadnie przedłużał 
postępowanie, ponieważ okoliczności po-
wstania pożaru były jasne i nie zachodziły 
obawy podpalenia budynku przez poszko-
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na danym terenie, obligującą tym zakład 
do zapłaty. Potrzebne będą informacje 
uzyskane z IMGW, które potwierdzą, iż na 
danym terenie wystąpił silny wiatr o pręd-
kości wskazującej na odpowiedzialność 
ubezpieczyciela, niestety uzyskanie infor-
macji z IMGW jest odpłatne, jednak jeśli 
jesteśmy pewni, że wiatr był naprawdę sil-
ny, to czasem warto zaryzykować.

Zdarza się również, że wskutek wiatru 
dach budynku nie zostanie zerwany, lecz 
ulegnie zawaleniu. Sposób zawalenia się 
dachu jest często podstawą do wyciągnię-
cia przez zakład ubezpieczeń wniosków, 
co do ustalenia przyczyny zdarzenia. 
Przykładowo w sytuacji, kiedy dach zawali 
się do środka, jest to najczęstsza podstawa 
odmowy ubezpieczyciela, który zarzuca, 
iż do szkody doszło wskutek nieprawidło-
wej konstrukcji budynku. Konieczne jest 
wtedy udowodnienie, że dach nie zawalił 
się samoistnie, ale z powodu wiatru i to 

wiejącego z dużą prędkością. Warto rów-
nież sprawdzić, czy w pobliżu wystąpiła 

podobna szkoda, np. zerwane zadaszenie 
z garażu, powalone drzewa, o których to 

szkodach ubezpieczyciel może nie wie-
dzieć. Chodzi o wykazanie przed ubezpie-
czycielem, że wiatr spowodował masowe 
szkody w bezpośrednim sąsiedztwie, co 
jest podstawą do przyjęcia odpowiedzial-
ności za powstałą szkodę.

Niestety, mimo zawartej polisy 
ubezpieczenia budynków, możemy mieć 
kłopot z uzyskaniem odszkodowania za 
szkodę spowodowaną silnym wiatrem. 
Dlatego warto w takiej sytuacji zwrócić 
się o pomoc do specjalistów, którzy 
dokonają analizy poprawności wydanej 
decyzji przez ubezpieczyciela, nawet jeśli 
jest to decyzja płatnicza.

Pszczoła – cenny owad wart ochrony
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C oraz częściej w mediach 
zwraca się uwagę na problem 
ginięcia pszczół. Pojawiają 

się informacje o masowym znikaniu 
tego gatunku, który jest niezwykle 
ważny w procesie produkcji rolniczej. 
Brak pszczół to nie tylko utrata miodu 
z jadłospisu. Pszczoła jest podstawowym 
owadem zapylającym, który pozwala na 
uzyskanie zadowalających plonów, nie 
tylko w sadach. Przyczyną masowego 
upadku tego gatunku są przede wszystkim 
niekorzystne zmiany klimatyczne, 
choroby oraz brak pożywienia dla 
pszczołowatych przez okres wegetacji, 
czyli tzw. bazy pożytkowej. Liczne kraje 
wprowadziły już regulacje, dotyczące 
wspierania pszczelarzy w odwracaniu 
tego niekorzystnego trendu. Przykładowo 
w Wielkiej Brytanii utworzono „korytarze 
pokarmowe”, czyli tereny, na których 
rolnicy zobowiązani są stosować wsiewki 
roślin miododajnych, aby umożliwić 
swobodne przemieszczanie się pszczół 
i zapewnić im pokarm. Tematyka 
pszczelarska stanowi także ważny element 
badań naukowych.

Ze względu na powagę tematu,  
VOTUM S.A. także wspomogło działania 
wspierające pszczelarzy w ich codziennych 
zmaganiach. W kwietniu 2016 roku Spół-
ka wsparła organizację III Pszczelarskiej 
Konferencji Młodych Naukowców pod ty-
tułem „Współczesne uwarunkowania dzia-
łalności gospodarstw pasiecznych”, która 
odbyła się w Zgorzelcu. Celem konferen-
cji była wymiana wiedzy i doświadczeń, 
pomiędzy środowiskiem młodych na-
ukowców i specjalistami a pszczelarzami, 
w zakresie uwarunkowań funkcjonowania 
gospodarstw pasiecznych w Polsce, ich za-
kładania oraz poprawy opłacalności dzia-
łalności pszczelarskiej, jako determinanta 
skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej. 
Tematyka konferencji obejmowała zagad-
nienia ekonomiczne, marketingowe i logi-
styczne gospodarstw pasiecznych, a także 
ich finanse oraz rachunkowość. W od-
rębnej sesji omówiono wpływ pszczół na 
rolnictwo i przemysł spożywczy. W refera-
tach i na posterach poruszono również te-
matykę biologii i chowu pszczół miodnych 

oraz ich ochronę, bazy pożytkowe a także 
projektowanie przyjaznych pszczołowa-
tym ogrodów. Eksperci VOTUM przed-
stawili tematykę związaną z obowiąz-
kowymi ubezpieczeniami gospodarstw 
pasiecznych oraz możliwości odszkodo-
wawczych wynikających ze szkód, jakie 
w gospodarstwie o takim profilu mogą się 
wydarzyć. Podczas konferencji dyżur pro-
wadzili również przedstawiciele VOTUM, 
którzy na bieżąco udzielali odpowiedzi 
na zadawane przez uczestników pyta-
nia. Efektem udziału w konferencji jest 
również skierowana do druku publikacja 
pod tytułem „Możliwość ubezpieczenia 
pasieki i sadu - zakres usług dostępnych 
dla pszczelarzy w świetle obowiązujących 
przepisów”, przygotowana przez współ-
pracowników Spółki. Tematyka dotycząca 
odszkodowań w pracy pszczelarza wzbu-

dziła spore zainteresowanie uczestników. 
Na podobnych spotkaniach nie mówi się 
zbyt często o sprawach związanych z od-
szkodowaniem w praktyce rolniczej.

Należy pamiętać, że obowiązek ubezpie-
czenia gospodarstwa rolnego z tytułu od-
powiedzialności cywilnej spoczywa na 
producentach rolnych od wielu lat. Jest on 
jednym z dwóch obowiązkowych ubezpie-
czeń rolnych. Jego celem jest zapewnienie 
odszkodowania osobom, które poniosły 
szkodę powstałą w związku z posiadaniem 
przez rolnika gospodarstwa, jednak chroni 
ono także samego rolnika, gdyż to zakład 
ubezpieczeń zrekompensuje poszkodowa-
nemu poniesione straty. Kwestie związane 
z ubezpieczeniem OC rolnika uregulo-
wane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez-

pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunika-
cyjnych. Zgodnie z przepisami tej ustawy, 
umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera 
się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten 
powstaje w momencie objęcia gospodar-
stwa. Z tego tytułu świadczenia wypłacone 
mogą być dla osób, które poniosły szkodę 
na skutek działań związanych z działalno-
ścią rolnika bądź działań w gospodarstwie. 
Ponadto posiadacz gospodarstwa rolne-
go, w myśl ustawy, musi zawrzeć również 
umowę obowiązkowego ubezpieczenia bu-
dynków wchodzących w skład gospodar-
stwa. Obowiązkowym, dla producentów 
korzystających z dopłat bezpośrednich, jest 
także ubezpieczenie upraw, wymienionych 
w ustawie z dn. 7 lipca 2005 r.

www.odszkodowanie448.pl

Ewelina Cichanowicz
Doradca Odszkodowawczy



Odszkodowanie – głos w Twojej sprawie

Wyrażenie, które dużo kosztuje

Z darza się, że poszkodowanym 
odmawia się wypłaty odszko-
dowania pod pretekstem, że do 

szkody doszło w wyniku rażącego niedbal-
stwa. Ubezpieczycielom z łatwością przy-
chodzi powoływanie się na „rażące nie-
dbalstwo” poszkodowanego, gdyż ustawa 
regulująca obowiązkowe ubezpieczenia 
rolne ani żaden inny przepis nie definiuje 
tego pojęcia. Taka sytuacja powoduje, że 
w praktyce ubezpieczyciele jedynie według 
własnego uznania rozstrzygają, czy zacho-
wanie poszkodowanego jest rażącym nie-
dbalstwem czy też nie. Doświadczenie do-
radców odszkodowawczych wskazuje, że 
argument „rażącego niedbalstwa” często 
bywa nadużywany.

Nadużyciem ubezpieczycieli jest także 
odmowa wypłaty odszkodowania. 
Kluczowa w takie sytuacji jest właściwa 
interpretacja tego, co orzecznictwo sądowe 
uważa za rażące niedbalstwo (w odróżnieniu 
od „zwykłego niedbalstwa”).

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyż-
szego „rażące niedbalstwo jest kwalifiko-
waną postacią winy nieumyślnej. Oznacza 
zatem wyższy jej stopień niż w przypadku 
zwykłego niedbalstwa, leżący już bardzo 
blisko winy umyślnej”. Upraszczając, rażą-
ce niedbalstwo jest czymś więcej niż zwy-
kłym niedbalstwem. Jest bardzo ciężkim 
zarzutem i nie może być na równi trakto-
wane z niezachowaniem należytej staran-

ności. „Rażące niedbalstwo to coś więcej 
niż brak zachowania zwykłej staranności 
w działaniu. Wykładnia tego pojęcia po-
winna zatem uwzględniać kwalifikowaną 
postać braku zwykłej lub podwyższonej 
staranności w przewidywaniu skutków 
działania. Chodzi tu o takie zachowanie, 
które graniczy z umyślnością”.

Nawet jeżeli szkoda powstanie w wyniku 
niewłaściwego czy wręcz nagannego za-
chowania osoby poszkodowanej, to nie 
oznacza jeszcze, że zakład ubezpieczeń 
może odmówić wypłaty odszkodowania 
powołując się na rażące niedbalstwo. Po-
wołanie takiego zarzutu wymaga wręcz 
wykazania przez ubezpieczyciela, że szko-
da powstała w wyniku zachowania, które 
można zakwalifikować jako najbardziej na-
ganne. Taki stan rzeczy powoduje, że od-
mowna decyzja ubezpieczyciela nie może 
ograniczać się do lakonicznego stwierdze-
nia, że szkoda powstała w wyniku rażącego 
niedbalstwa. Ubezpieczyciel ma obowiązek 

swoje stanowisko szczegółowo i wyczer-
pująco uzasadnić. Jeżeli tego nie zrobi, po-
szkodowany ma prawo zażądać takich wy-
jaśnień. Wbrew pozorom poszkodowany 
ma szereg możliwości, aby zadbać o swoje 
prawa. Przede wszystkim warto tu wskazać 
na przepisy ustawy o działalności ubezpie-
czeniowej, które nakazują, aby w przypad-
ku, gdy ogólne warunki ubezpieczenia bądź 
umowa ubezpieczenia nie są sformułowa-
ne w sposób jednoznaczny i zrozumiały, to 
postanowienia te należy interpretować na 
korzyść osoby poszkodowanej.

W naszych artykułach przywołujemy wiele sytuacji, w których możliwe jest dochodzenie świadczeń od ubezpieczycieli, w związku z poniesionymi stratami. Jeśli również Ciebie spotkała podobna krzywda i chcesz, 
żebyśmy przeanalizowali Twoją sprawę, wypełnij poniższe zgłoszenie i wyślij je na adres VOTUM S.A, Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.  Na pewno skontaktujemy się z Tobą.

4 800 217 417
bezpłatna infolinia

www.votum-sa.pl

Niezależnie od ubezpieczeń obowiąz-
kowych na rynku dostępna jest oferta 
ubezpieczeń dodatkowych, w tym ubez-
pieczenia obejmujących działy specjalne 
produkcji rolniczej, jakim jest pasieka. 
Ubezpieczenia dodatkowe różnią się za-
równo wysokością składki, jak i oferowaną 
ochroną, w zależności od wyboru wariantu 
i towarzystwa ubezpieczeniowego. Celem 
pracy przygotowanej przez współpracow-
ników VOTUM S.A. była analiza warun-
ków ubezpieczenia gospodarstw pasiecz-
nych oraz możliwości odszkodowawczych 

z obowiązkowych i dobrowolnych ubez-
pieczeń dostępnych na rynku. Przeanali-
zowano kilka prawdopodobnych zdarzeń, 
w tym szkody związane z niewłaściwym 
stosowaniem środków ochrony roślin, wy-
padki przy pracy w gospodarstwie pasiecz-
nym, umyślne działanie osób trzecich.

Obecność VOTUM na Konferencji została 
również podkreślona poprzez ufundowa-
nie nagród dla wyróżnionych młodych na-
ukowców. Nagrody wręczone zostały za wy-
różnione przez Komisję postery naukowe.

Tematyka odszkodowań w prowadzeniu 
gospodarstw pasiecznych była na tyle 
interesująca dla uczestników, że oka-
zała się pierwszym akcentem spółki na 
spotkaniach pszczelarzy. VOTUM S.A. 
przedstawiło także zamawiane wykłady 
na szkoleniu i konferencji pszczelarskiej 
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Łosiowie 6 kwietnia br., jak rów-
nież na spotkaniu Koła Pszczelarzy w Ny-
sie w dniu 19 czerwca. Na obu wykładach 
frekwencja była spora, a padające z sali 
pytania po zakończeniu wykładu wskazują 

na duża potrzebę podnoszenia tego tema-
tu w środowiskach pszczelarzy.
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